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 سياسة عدم االنتقام آللية الشكاوى المستقلة 

الشكاوى   - "آلية  بعمليات  المرتبطة  االنتقامية  األعمال  مخاطر  مع  التعامل  بشأن  توضيحي  بيان 

 - المستقلة" 

اير   2021فبر

 

( هو تزويد أصحاب الشكاوى بأداة فعالة ومنصفة ذات مصداقية لتسهيل  ICMإن الغرض األساسي من آلية الشكاوى المستقلة )

كة تمويل التنمية الهولندية ) كة االستثمار األلمانية )FMOفض المنازعات، وكذلك لمساعدة شر ( ومؤسسة تمويل التنمية  DEG( وشر

) PROPARCOالفرنسية )  التنمية  : مؤسسات تمويل 
ً
ام بسيا DFI(، )إجماال ز االلب  عد  ((، عىل 

ُ
ت البيئة والمجتمعية.  ساتها وإجراءاتها 

ا أساسًيا من أجل أداء "آلية الشكاوى  
ً
ا مسبق

ً
ط قدرة أصحاب الشكاوى عىل تقديم الشكاوى بأمان ومن دون خوف من االنتقام شر

 المستقلة" لمهامها.  

 متنوعة مستهدفة أصحاب الشكاوى أو عائالتهم  
ً
ي  يمكن أن تأخذ األعمال االنتقامية أشكاال

ز
أو مجتمعاتهم أو آخرين ممن ينخرطون ف

عمل "آلية الشكاوى المستقلة"، مثل المستشارين ومقدمي الخدمات وأفراد فريق الدعم. وأًيا كان الشكل، فإن األعمال االنتقامية  

ز النتائج البيئية واالجتماعي  ة.  تقوض فعالية "آلية الشكاوى المستقلة" وقدرة "مؤسسات تمويل التنمية" عىل تحسي 

م "آلية الشكاوى المستقلة" بتقييم مخاطر األعمال االنتقامية المرتبطة بعملياتها بأقىص إمكانياتها ومنعها ومواجهتها. وعىل وجه   ز تلب 

ي عملياتها عىل محمل الجد وتسىع للرد  
الخصوص تأخذ "آلية الشكاوى المستقلة" سالمة أصحاب الشكاوى وكل منخرط آخر فز

ز عىل التهديدات أو الحوادث االنتقامية.  بالشكل والتوقيت المن  اسبي 

ي تعاملها مع مخاطر األعمال االنتقامية بالمبادئ التالية:  
م "آلية الشكاوى المستقلة" فز ز  وتلب 

االنتقامية:  .1 األعمال  مع  التسامح  االنتقامية    عدم  الحوادث  أو  باالنتقام  التهديدات  المستقلة"  الشكاوى  "آلية  تعتبر 

بعمليات أصحاب  المرتبطة  االنتقام ضد  أشكال  من  أي شكل  مع  المستقلة"  الشكاوى  "آلية  تتسامح  لن  مقبولة.  غب   ها 

ي ينتمون إليها أو اآلخرين الذين يقدمون الدعم ألعمال "آلية الشكاوى المستقلة"  
الشكاوى أو أقارب  هم أو المجتمعات الت 

اقب "آلية الشكاوى المستقلة" بكل ما تم لك من جهد وتتعامل مع التهديدات والحوادث االنتقامية  ويتأثرون بأعمالها. سب 

 بأعىل أولوية وأقىص جدية.  

ز هويات األفراد وبرسية المعلومات. يحق ألصحاب    الرسية:  .2 م "آلية الشكاوى المستقلة" بتأمي  ز ا مع سياساتها، تلب 
ً
توافق

الشكاوى المستقلة" عن هوية أصحاب  الشكاوى طلب التعامل برسية مع شكاواهم. عالوة عىل ما سبق، لن تفصح "آلية 

ز دون موافقة   ز أو الخارجيي  ي يقدمونها إىل أصحاب المصلحة الداخليي 
الشكاوى وال عن المعلومات الحساسة األخرى الت 

رصيحة ومطلعة منهم. يمكن أن تغطي "الرسية" االتصاالت المبكرة مع "آلية الشكاوى المستقلة" قبل تقديم شكوى،  

العمليا  وفض  وكذلك كل  االمتثال  ومراجعة  األولية  والمراجعة  القبول  مراحل  من  وكل  أي  ي 
فز "اآللية"  أمام  التالية  ت 

 المنازعات والمراقبة. 
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3.  : ي التشاركي
 
تهدف "آلية الشكاوى المستقلة" إىل التعرف المنتظم عىل عوامل الخطر والحيلولة دون وقوع    النهج الوقائ

ار من خالل تطبيق تدابب  وقائية تست ند إىل تحليل خاص بكل حالة عىل حدة. وستحرص "اآللية" عىل أال يتشكل عن  أرصز

المخاطر بسبب عملياتها. وتسىع "اآللية"   تزيد هذه  أو أن  انتقامية  المنتظمة وإدارتها للحاالت مخاطر أعمال  عملياتها 

ك مع أصحاب الشكاوى واألطراف ذات الصلة األخرى عىل التعرف المستمر عىل ي جميع مراحل  بعملها المشب 
ز
 المخاطر ف

اتيجيات لتقليل المخاطر والحد منها.  ي تطوير اسب 
ز
 معالجة الشكاوى والمساعدة ف

أو الحوادث االنتقامية:   .4 المستقلة" عن قرب مع األشخاص  االستجابة الجماعية للتهديدات  الشكاوى  ستعمل "آلية 

ز للتعرف عىل التدابب  المناسبة وتطبيقها عند االستجاب ة للتهديدات أو الحوادث االنتقامية. وستناقش "اآللية"  المعنيي 

ز خطة العمل المناسبة الالزم تطبيقها، وتسىع للحصول عىل موافقتهم المطلعة قبل   بشكل دائم مع األشخاص المعنيي 

ي ذلك اإلبالغ أو مشاركة المعلومات مع عن
ز
ارص فاعلة  أخذ أي خطوات للتعامل مع التهديدات أو الحوادث االنتقامية، بما ف

 أخرى ممن يمكنها توفب  الحماية أو الدعم.   

اآللية:  .5 بشأن محدودية عمل  بشفافية  يمكنها    التحدث  فال  تنفيذ،  آلية  ليست  المستقلة"  الشكاوى  "آلية  أن  باعتبار 

ي  الحماية المادية ألصحاب الشكاوى. وستكافح "اآللية" لتعبر بواقعية وشفافية عن القيود عىل تكليفاتها وقدرات
ز
ا ف

ً
ها. أخذ

إن  للتهديدات.  للتصدي  والمنع كأفضل وسائل  التقييم  المستقلة" عىل  الشكاوى  "آلية  نهج  القيود، يركز  االعتبار هذه 

ي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر. كما  
ي سالمتهم ودراسة التدابب  الت 

ز
"اآللية" تشجع أصحاب الشكاوى عىل التفكب  الدائم ف

 واصل بشأن مثل هذه المخاوف مع "اآللية".  تحث أصحاب الشكاوى عىل الت

التنمية" غالًبا ما   الممولة من "مؤسسات تمويل  وعات  المرسر رين من  المتضز بأن األشخاص  إذ تقر  المستقلة"  الشكاوى  إن "آلية 

رضة للمخاطر، فإنه يتسع صدرها للمناقشة الرسية للمخاوف المرتبطة بمخاطر األعمال االنتقامية قبل تق
ُ
 ديم الشكاوى.  يكونون ع

اجع دورًيا   ي تصل إليها بشأن مخاطر األعمال االنتقامية وترصد هذه المخاطر وسب 
ستوثق "آلية الشكاوى المستقلة" المعلومات الت 

 فعالية نهجها بهدف إجراء التحسينات المستمرة الالزمة.  
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